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30.

Aanvullend verkeersreglement aanbrengen oversteekplaats voor voetgangers in
Streekbaan op de verhoogde inrichting, net na de ondergrondse garage van het
Ontmoetingscentrum Wieze (komende uit Nieuwstraat).

Het college
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het decreet over lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de
aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de
verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 03.04.2009;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 september 2015 met betrekking tot de
bevoegdheidsoverdracht van gemeentelijke aanvullende reglementen van de gemeenteraad
naar het college van burgemeester en schepenen;

Gelet dat de verkeerscommissie tijdens zitting van 20.01.2020 het voorstel voor het
aanbrengen van een oversteekplaats voor voetgangers in de Streekbaan op de verhoogde
inrichting t.h.v. het Ontmoetingscentrum Wieze positief heeft geadviseerd;
Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen gemeentewegen, bedoeld in artikel 6
van het decreet, betreft;
Overwegende dat de oversteekplaats voor voetgangers in de Streekbaan een
oversteekplaats zal creëren voor de trage weggebruiker komende uit de omgeving van o.a.
de Wolvenstraat en die te voet naar het Ontmoetingscentrum of VBS De Schatkist wil gaan;
Overwegende dat er voldoende zichtbaarheid is voor alle weggebruikers bij het gebruik van
deze oversteekplaats voor voetgangers;
Besluit
Artikel 1 – Er wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht op de verhoogde
inrichting in de Streekbaan, net na de ondergrondse garage van het Ontmoetingscentrum
Wieze (komende uit Nieuwstraat).
Artikel 2 – De maatregel uit artikel 1 wordt uitgevoerd door het aanbrengen van witte
banden met een breedte van 3m, evenwijdig met de as van de rijbaan.
Artikel 3 – Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams
Huis voor de Verkeersveiligheid.
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